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 effektiva, beh6fdes ju ej de biittre lo6nef6rmanerna f6r tjanstemain i allman

 tjanst, da ju namnda beloningar afven skulle tillfalla dessa tjansteman, om

 de hade mer an tva barn. Vill man verkligen framja syftet pa denna vag,

 bor premieringen f6r alla fader med mer an 2 barn, besta i en arlig
 premie af tillracklig storlek f6r hvarje barn ut6fver 2 och utgaende sa
 lange f6raldrarnas f6rs6rjningsplikt varar. En dylik anordning skulle vis-

 serligen i finansiellt afseende fa betydligt st6rre dimensioner an Leroy-
 Beaulieus f6rslag. Det blefve darfor n6dvandigt att tillse, att dessa di-

 mensioner ej blefve allt f6r stora. I detta syfte maste premieringen be-

 gransas till ett visst antal barn, t. ex. till hogst det fjarde barnet. Dar-
 jamte kunde ogifta och barnlosa gifta belaggas med en sarskild skatt for
 att anskaffa en del af medlen for premieringen; en dylik tanke har ju fatt

 en plats i den ofvannamnda senatorns forslag (extra vapenofning for ogifta,
 som uppnatt 29 ars alder).

 I bada forslagen har egendomligt nog ett viktigt f6rhallande forbi-
 setts, som ar agnadt att kraftigt afhalla sarskildt de arbetande klasserna

 fran att skaffa sig stor familj, namligen den st6rre svarigheten fbr familjer

 med manga barn att erhalla bostad. Betydelsen af detta f6rhallande for
 nativiteten torde i allmanhet underskattas. I Frankrike tyckes emellertid

 denna synpunkt pa senare tid b6rjat att allvarligare beaktas. I ett senare
 nummer af L'Economiste Francais (n:r 40 for i ar) redogores i en ar-
 tikel >>La question du logement des families nombreuses? for atgarder
 i Paris att afhjalpa det namnda missforhallandet. Tva nyligen bildade
 bolag med detta syfte omnamnas, dels >>Logements economiques pour
 families nombreuses?> dels >Le Foyer>>. Det f6rra bolagets kapital ar

 1,200,000 francs, det senares 500,000 francs. Hyran i de af dessa bolag
 uppf6rda husen ar billig, i synnerhet med hansyn till bostadernas prak-
 tiska och hygieniska inredning. I tvenne af det f6rstnamnda bolaget upp-

 forda byggnader, innefattande I65 lagenheter, vaxlade hyran pr lagenhet

 mellan I6o och 440 francs, motsvarande 88 a 97 francs per rum (resp. kok).

 Och i det andra bolagets hus synas hyrorna vara ungefar desamma.

 Myntreform i Kina.

 Ett led i den omdaning, som Kina, f6oljande Japans f6red6me, synes
 vara pa vag att underga, ar af latt f6rklarliga skal en omgestaltning af
 landets penningevasende. Det nuvarande penningesystemet ar mycket
 primitivt. For storre betalningar anvandes i stor utstrackning omyntad
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 metall, mest silfver. Myntet, af silfver och koppar, ar i manga afseenden

 bristfalligt. Ett stort antal utlandska mynt aro afven i omlopp. Sedelutgifningen

 ar fullt fri och utan kontroll, och en foljd daraf ar att det cirkulerar en otro-

 lig mangd olika slag af sedlar. Den reform, som iir planerad, omfattar saviil

 sedelutgifning som myntvasende. De planer for reformen, som offentliggjorts,

 aro mycket ?vetenskapliga>> och tydligen frukten af tyska universitetsstu-

 dier. Sedelutgifningen skulle bli ett statsmonopol; inom fem ar skulle
 alla nuvarande sedlar indragas. Sedelbanken skulle ordnas hufvudsakligen
 efter Tyska Riksbanken som monster. F6r anskaffande af harfor erforderlig

 adel metall har kinesiska regeringen upptagit ett stort lan i F6renta Staterna.

 Betraffande myntvasendet har regeringen detta ar utfardat ett regle-

 mente, som anger den blifvande lagstiftningen r6rande Kinas nya, f6r hela
 riket enhetliga myntsystem. Detta reglemente iir mycket systematiskt
 utarbetadt efter de modernaste europeiska system. Hufvudmyntet ar af

 silfver och kallas f6r yuan. i yuan skall innehalla 24,2 gram silfver,
 d. v. s. nagot mer ar det franska femfrancsstyckets halt. Dess varde

 efter silfvermangden skulle salunda motsvara omkring i krona 60 ore en-

 ligt nu gallande silfverpris. Utom myntet pa i yuan, som ar det enda
 hufvudmyntet och lagligt betalningsmedel f6r obegransade belopp, finnas
 skiljemynt af silfver, nickel och koppar med blott begransad betalnings-

 kraft; den lagsta skiljemyntsvaloren ar 1/looo yuan. Utmyntningen af
 skiljemynt skall strangt begransas. Vidare finnas modernaste bestammel-

 ser angaende remedium vid utmyntningen, passervikt, om statens skyldighet

 att till obegransade belopp invaxla skiljemynt m. m. Slutligen finnas be-
 stammelser om 6fvergangen till det nya myntet, sasom om konvertering
 af fordringar, som lyda pa det aldre myntet, om statens inlo6sen af detta

 mynt, om andring af alla offentliga och enskilda rakenskaper m. m.
 Det ser salunda ut, som om Kinas penningevasende skulle komma att

 grundas pa silfvermyntfoten. Detta ar dock ej alldeles sakert. Det vore

 tankbart, att Kina kommer att acceptera samma system, som galler i Indien

 och Mexiko, d. v. s. att, genom begransning af utmyntningen af hufvud-

 myntet, detta mynts varde g6res oberoende af vaxlingarna i silfrets varde.
 Det f6rra alternativet ar dock det sannolika.

 Japansk befolkningsstatistik.

 I julihaftet af >journal of Statistical Society>> f6r i ar meddelar pro-

 fessorn i statistik vid universitetet i Tokio, I. Takano en langre redog6relse
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